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VranskiVranski
poletni poletni večeri večeri 

Sredi pomladi smo, a nam se že toži po poletju, zato začenjamo poletne 
večere konec maja. Veseli nas, da vam lahko ponudimo izvrsten izbor 
klasične glasbe z mladimi umetniki in hkrati vrhunskimi izvajalci. Sprva 
smo hoteli le prevetriti zidovje sakralne dediščine, a iz leta v leto si želimo več 
in stremimo k poletnemu festivalu. Takšnemu, ki bi postal prepoznaven po 
Sloveniji. Zakaj ne? Saj je dosedanje uspešno delo že preraslo meje naše 
občine, za kar se zahvaljujemo tudi nesebični pomoči prof. Milana Hudnika 
iz Ljubljane. Hvala tudi Župniji Vransko in ključarjem podružničnih  
cerkva, ki z veseljem priskočijo na pomoč. 

Vstopnine ne bo.

OŽIVIMO KULTURNO DEDIŠČINO

sobota, 17. september 2011, ob 20. uri
cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku

GODALNI KVARTET ATTACCA

Godalni kvartet Attacca je začel svojo pot leta 2006 pod mentorstvom 
prof. Miloša Mlejnika na Koroškem deželnem konservatoriju v Celovcu 
in deluje v končni zasedbi od leta 2008. 
Člani so skupne izkušnje pridobivali na mojstrskih tečajih ter na 
številnih nastopih v Avstriji, Italiji in Sloveniji. Prvi samostojni recital 
so imeli marca 2007 v Lieznu, leta 2008  pa so  prejeli prvo nagrado na 
državnem  tekmovanju komornih skupin TEMSIG. V njihov barvit 
repertoar sodijo med drugimi dela Dvoraka, Mozarta, Šostakoviča, 
Brahmsa, Haydna, Goloba, 
Ramovša, Firšta, Barberja, 
Pärta, Tartinija in Telemanna. 
Za sabo imajo že številne 
pomembne koncerte, kot so 
recital na Festivalu LENT, 
koncerti Glasbene mladine 
ljubljanske in Glasbene mladine 
Slovenije, nastop na  Festivalu 
Ljubljana,  Sonus matineja itd.

V okviru Vranskih poletnih večerov 
vas Klub mladih Vransko vabi

 8. in 9. julija na 

VRANSKO SUMMER NIGHT 2011. 
Več informacij: www.sedmica.si

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
Vransko 134, 3305 Vransko
www.zkts-vransko.si,
e-pošta: zkts.vransko@siol.net
tel. 03 703 12 11

V okviru Vranskih poletnih večerov 
vas Klub mladih Vransko vabi

VRANSKO SUMMER NIGHT 2011. 
 8. in 9. julija na 

sobota, 30. julij 2011, ob 20. uri
pod kostanji v trgu Vransko 

VAŠKI FILHARMONIK,
 monokomedija Srečka Zorka, znanega Frajkinclarja

Srečko ponazarja lik pripovedovalca slovenske zgodovine s popotnikom, ki se 
seli iz enega zgodovinskega obdobja v drugo. V zgodbo vpleta junake 
(namišljene in resnične), ki s svojo izpovedjo na humoren način predstavijo 
zgodovinska obdobja. Glasbeni vložki so tematski. Srečko poje in igra na 
frajtonarico, lončeno piščal, orglice, harmoniko …
Selitev iz enega v drugo zgodovinsko obdobje 
obeleži tudi z zamenjavo pokrivala, kar daje 
predstavi večjo predstavljivost in poudari 
Srečkovo izraznost in moč interpretacije.
Vaški filharmonik je predstava, ob gledanju 
katere vam zagotovo ne bo dolgčas. Zabavna 
vsebina in spontanost igralca zagotavljata 
skoraj uro in pol izvrstne zabave.

sobota, 27. avgust 2011, ob 20. uri
cerkev sv. Martina v Šmartnem, Podvrh

URŠKA KRIŽNIK ZUPAN

Svojo glasbeno pot je začela s študijem klavirja, šele nato s harfo. 
Najprej je bil njen mentor prof. Dalibor Bernatovič v Glasbeni šoli 
Velenje, kjer je nato končala Srednjo glasbeno šolo pri prof. Rudi 
Ravnik Kosi. Pod njenim mentorstvom je leta 2003 tudi diplomirala 
na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Udeležila se je mojstrskih tečajev, 
ki sta jih vodili prof. Patrizia Tassini in prof. Štefica Žužek. Nastopa 
solistično in v različnih komornih 
sestavih. Kot solistka je igrala z 
orkestrom Amadeus, Simfoničnim 
orkestrom Domžale - Kamnik, 
Orkestrom Akademije za glasbo in 
Celjskim godalnim orkestrom. Je 
harfistka v orkestru Slovenske 
filharmonije.

sobota, 25. junij 2011, ob 20. uri
cerkev sv. Marije Magdalene na Ločici

TRIO VIRIBUS UNITIS

Trio Viribus unitis izhaja iz dua Tomaža Lorenza na violini in kitarista 
Jerka Novaka, ki je nastal leta 1980. V teh treh desetletjih sta ugledna 
slovenska glasbenika nastopila na številnih domačih in tujih odrih. 
Zaradi programske pestrosti večkrat pritegneta k sodelovanju še 
kakšnega glasbenika, največ sta nastopala s harmonikarjem Francem 
Žibertom. Po osemletnem premoru se od lani Trio Viribus unitis (s 
skupnimi močmi) 
ponovno predstavlja v 
nekoliko spremenjeni 
zasedbi, z izvrstnim 
mladim 
harmonikarjem 
Primožem Parovelom.

sobota, 28. maj 2011, ob 20. uri
Schwentnerjeva hiša, Vransko 25

KVARTET VIOLONČEL ČELOFONIJA IN 
PIANISTKA HERMINA HUDNIK

Čelofonija je nastala pred 
nekaj leti na pobudo 
profesorja Milana Hudnika, ki 
je ob sebi zbral svoje 
varovance. Za njimi je vrsta 
odmevnih nastopov. Poleg 
sodobnih skladb, napisanih za 
to zasedbo, igrajo tudi 
priredbe klasične glasbe. Na 
njihovih koncertih najde 
mesto tudi ljudska glasba.
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URADNE OBJAVE 
Občine Vransko 
  
 
Vransko, 30. JUNIJ 2011               Številka 10/2011               

V S E B I N A 

AKTI OBČINE 

 
1. ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Vransko 
za leto 2010 

2. ODLOK o porabi koncesijske dajatve za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo 

3. SKLEP o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje 
poslovno gospodarske cone Čeplje ČE02-4  

4. SKLEP o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za del  
območja BRO1-1/2 - Brode 
 
 

ZAPISNIKI    

 
5. ZAPISNIK 5. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko 

6. ZAPISNIK 2. korespondenčne seje Občinskega 
sveta Občine Vransko 

7. ZAPISNIK 3. redne seje Odbora za gospodarstvo, 
varstvo okolja in gospodarske javne službe 

8. ZAPISNIK nadaljevanja 3. redne seje Odbora za 
gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe 

 

 

 

 

 

 

AKTI OBČINE 

1. Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 
2010 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 100/05, 60/07 in dopolnitve), 29. 
člena zakona o javnih financah ( Uradni list RS št. 
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 127/06-ZJZP 
in 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09)   ) in 16. člena 
Statuta Občine Vransko  (Uradni list RS, št. 17/10 in 
53/10) je Občinski svet Občine Vransko na  5. redni seji,  
dne 21. junija 2011 sprejel 
 

 
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 

proračuna Občine Vransko za leto 2010 
 

1. člen 
 

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Vransko 
za leto 2010. 
 

2. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2010 
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev 
in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna Občine Vransko za leto 2010. 
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan  prikaz podatkov o 
načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 
spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v 
tem letu.  

3. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2010 
se objavi v uradnem glasilu občine Vransko«Občinski 
informator-Uradne objave Občine Vransko«. 

Številka: 410/2011-0321 
Vransko, 21.06.2011 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
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2. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo 

Na podlagi 6. odstavka 29. člena Zakona o divjadi in 
lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - odl. US in 
17/08) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 17/10 in 53/10) je Občinski svet Občine  Vransko 
na 5. redni seji dne  21. junija 2011  sprejel 

 
O D L O K  

o porabi koncesijske dajatve  
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 

 
SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih je 
občina prejela na podlagi petega odstavka 29. člena 
Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 
120/06 - odl. US in 17/08). 

 
NAMENSKA PORABA SREDSTEV 

2. člen 

Sredstva se namensko porabijo za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo, in sicer za ukrepe varstva 
divjadi in biomeliorativne ukrepe (vzdrževanje pasišč, 
grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, 
vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje 
kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in 
grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in 
prež). 

3. člen 

Sredstva se upravičencu – lovski družini dodelijo na 
podlagi postopka javnega naročanja, za sofinanciranje 
aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. 

 
KONČNA DOLOČBA 

 
4. člen 

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v 
uradnem glasilu občine »Občinski Informator - Uradne 
objave Občine Vransko«. 
 

Štev.: 341-02/2011-1 
Vransko, 21. junij 2011 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
 
 

 
 

3. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje poslovno 
gospodarske cone Čeplje ČE02-4  

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) ter na podlagi  
29. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št.  
17/10 in 53/10)  župan Občine Vransko sprejme  

 
S K L E P 

o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje poslovno 

gospodarske cone Čeplje ČE02-4 
  

1. člen 

Na podlagi pobude zasebnih investitorjev se za 
območje zemljišč parc. št. 469/1, 459, 468/3, 468/2, 
468/1, 467/3, 463, 464, 462, 394/4, 394/5, 394/2, 393/5, 
392/1, 391/5, 392/9, 391/9, 394/6, 394/7, 394/8 292, 
394/9, 394/3, 465, 466/1, 466/2, 466/3, 466/4, 476, 
475/1, 474, 475/2, 472/1, 467/1, 467/2, 468/4, 472/2, 
471/1, 475/5, 457/4, 467/4, 468/5, 468/6, 469/2, 794/2, 
794/3, 793/2, 794/5, 793/3, 794/1, 391/7,457/1, 457/2, 
457/3, 394/9, k.o. Prekopa, začne postopek priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta. 

S tem sklepom se za območje poslovno gospodarske 
cone Čeplje ČE02-4, opredeljeno z Odlokom o 
Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko (Uradni 
list RS, št. 38/08) (v nadaljevanju OPN Vransko), prične 
priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za območje poslovno gospodarske cone Čeplje ČE02-4. 

 
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO 
OPPN 

2. člen 

Skladno s 4. točko 5. člena OPN Vransko so v 
izvedbenem delu v poglavju »Enote urejanja prostora, 
namenska raba in dopustna izraba prostora« 
opredeljene tudi enote urejanja prostora, za katere je 
predvidena izdelava občinskega podrobnega 
prostorskega načrta. V okviru naselja Čeplje je v sklopu 
površin za gospodarsko dejavnost predvidena tudi 
razširitev območja obstoječe poslovno gospodarske 
cone z izdelavo občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za območje poslovne cone Čeplje ČE02-4. 

3. člen 

Ocena stanja 

Podlago za izdelavo občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje poslovno gospodarske 
cone Čeplje ČE02-4 predstavlja temeljni prostorski akt 
Občine Vransko - Občinski prostorski načrt Občine 
Vransko (Uradni list RS, št. 38/08), ki ustvarja pogoje za 
skladen in uravnotežen razvoj prostora in med drugim 
določa, da je potrebno za določena območja predhodno 
izdelati tudi podrobnejše prostorske akte. 
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Nadaljnji postopek priprave akta 

Občinski podrobni prostorski načrt za območje poslovno 
– gospodarske cone Čeplje ČE02-4 se v skladu z 
Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08 in 108/09) ter na podlagi Pravilnika o 
vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 
99/07) pripravi ob upoštevanju priporočil nosilcev 
urejanja prostora.  

4. člen 

Razlogi za pripravo 

Občina Vransko skladno z izdelanim temeljnim 
prostorskim aktom zagotavlja tudi območja 
gospodarskih con, ki so namenjena obrtnim, 
skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in 
proizvodnim dejavnostim in se podrobneje opredelijo v 
OPPN. V okviru naselja Čeplje je tako opredeljeno tudi 
območje poslovno gospodarske cone z oznako ČE02-4, 
saj prostor na tem mestu omogoča razvoj poslovno 
gospodarske cone. Razlog za pripravo občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za omenjeno območje 
izhaja iz želje investitorjev, ki želijo na tem mestu 
zgraditi objekte za potrebe  poslovno gospodarske 
dejavnosti.  

 
II. OBMOČJE  OBRAVNAVE 

5. člen 

Območje, ki bo zajeto v načrtovanje podrobnih 
prostorskih ureditev, obsega zemljišča parc. št. 469/1, 
459, 468/3, 468/2, 468/1, 467/3, 463, 464, 462, 394/4, 
394/5, 394/2, 393/5, 392/1, 391/5, 392/9, 391/9, 394/6, 
394/7, 394/8, 292, 394/9, 394/3, 465, 466/1, 466/2, 
466/3, 466/4, 476, 475/1, 474, 475/2, 472/1, 467/1, 
467/2, 468/4, 472/2, 471/1, 475/5, 457/4, 467/4, 468/5, 
468/6, 469/2, 794/2, 794/3, 793/2, 794/5, 793/3, 794/1, 
391/7,457/1, 457/2, 457/3, 394/9, vse k.o. Prekopa, in 
obsega območje v skupni površini 387336 m2 oz. 38,73 
ha. 
 
 
III. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV 
 

6. člen 
 
Postopek priprave prostorskega akta vodi Občina 
Vransko. Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter 
ostale strokovne podlage pa pridobijo in financirajo 
investitorji. Za strokovne rešitve prostorskih ureditev se 
lahko izdelajo variantne rešitve. Načrtovalec na podlagi 
analize stanja prostora, strokovnih podlag in smernic 
nosilcev urejanja prostora utemelji predlagano 
prostorsko ureditev in zanjo pripravi ustrezen prostorski 
akt.  

Za območje obravnave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje poslovno gospodarske 
cone Čeplje ČE02-4 se skladno s Pravilnikom o 
geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) izdela tudi 

geodetski načrt s certifikatom geodetskega načrta. 
Geodetski načrt pridobijo investitorji. 

 
IV. POSTOPEK PRIPRAVE OPPN IN ROKI IZDELAVE 
POSAMEZNIH FAZ PROJEKTA 
 

7. člen 
 
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta: 

Faze Roki 

Objava sklepa o začetku 
priprave OPPN 

junij 2011  

Izdelava osnutka OPPN z 
usklajevanji 

julij – sept. 2011 

Pridobitev smernic nosilcev 
urejanja prostora v roku 30 
dni 

sept.- nov. 2011 

Dopolnitev osnutka OPPN v 
skladu z zahtevami iz 
podanih smernic 

nov. dec. 2011 

Javna razgrnitev 30 dni in 
javna obravnava 

 jan.– feb. 2012 

Stališča do podanih pripomb  feb. – mar. 2012 

Priprava predloga OPPN april 2012 

Pridobitev mnenj na usklajen 
predlog OPPN v roku 30 dni 

maj – jun. 2012 

Sprejem OPPN z odlokom 
na seji občinskega sveta 

 sep. 2012 

Objava odloka v uradnem 
glasilu Občine Vransko 

 sep. 2012 

 
Sprejet odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu se po njegovi uveljavitvi pošlje Upravni enoti 
Žalec.  

Predvideni roki za pripravo občinskega podrobnega 
prostorskega načrta se uskladijo s podzakonskimi akti 
oziroma se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih 
okoliščin. 

 
V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA 

8. člen 

Pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega 
načrta je Občina Vransko. 

Nosilci urejanja prostora (NUP) so ministrstva, organi 
lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih 
pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN in so 
določeni s tem sklepom. 
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Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za območje poslovno gospodarske cone Čeplje ČE02-4 
se upoštevajo smernice in strokovne podlage 
posameznih NUP, ki bodo pridobljene v postopku 
priprave OPPN. 

9. člen 

Vloge za pridobitev smernic za pripravo občinskega 
podrobnega prostorskega načrta se posredujejo 
naslednjim nosilcem urejanja prostora:  

- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za 
okolje, Sektor za upravljanje z vodami, 
Izpostava Celje; 

- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje; 

- Telekom Slovenije d.d., PE Celje; 
- Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne 

energije, d.d.; 
- Javno komunalno podjetje Žalec; 
- Občina Vransko in službam v delih, kjer je občina 

upravljavec gospodarske javne infrastrukture; 
- drugim ministrstvom in nosilcem urejanja prostora, 

če se v postopku ugotovi njihova relevantnost.  
 
Na usklajen predlog občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje poslovno gospodarske 
cone Čeplje ČE02-4. Občina Vransko pridobi mnenja 
nosilcev urejanja prostora v roku trideset (30) dni od 
dneva prejema vloge.  

 
VI. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM 

Izdelavo in pripravo občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje poslovno gospodarske 
cone Čeplje ČE02-4 v celoti financirajo zasebni 
investitorji, ki zagotovijo tudi izdelovalca prostorskega 
akta. 

 
VII. DOLOČITEV OBJAVE 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski informator – 
Uradne objave Občine Vransko«. 

Številka: 3505-02/2011 
Vransko, 20. 6. 2011  

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za del  
območja BRO1-1/2 - Brode 
 
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/08) v povezavi s 50. členom tega 
zakona, in 30. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 17/10 in 53/10) je župan Občine Vransko sprejel 

 
 

S K L E P  
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za del  območja 
BRO1-1/2 - Brode 

 
1. člen 

Javno se razgrne dopolnjen osnutek o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del  območja BRO1-
1/2 - Brode, ki ga je izdelal R Projekt d.o.o., Romihova 
77, 2310 Slovenska Bistrica ; št. projekta 060/210, junij 
2011. 

Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega  
prostorskega načrta za območje BRO1-1/2 – Brode, bo 
javno razgrnjen v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 
59, za čas 30 dni. Javna razgrnitev bo potekala v času 
od 4. 7. 2011 do 3. 8. 2011, v delovnem času občinske 
uprave.  

2. člen 

V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava, 
ki bo potekala v dvorani Inovacijskega centra za razvoj 
alternativnih virov energije, Vransko 66a, dne 20. 7. 
2011 ob 16. uri. 

3. člen 

V času javne razgrnitve lahko občani in ostali 
zainteresirani pripombe na razgrnjen osnutek podajo 
pisno ali ustno na zapisnik. Pisno lahko pripombe 
podajo v knjigo pripomb na Občini Vransko, Vransko 59, 
ali jih pošljejo po pošti na naslov Občina Vransko, 
Vransko 59, 3305 Vransko. Na javni razpravi lahko 
pripombe podajo ustno na zapisnik. 

4. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
uradnem glasilu Občine Vransko »Občinski informator - 
Uradne objave Občine Vransko«. 

Štev.: 35053/2011 
Vransko, 9. junij 2011 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r. 
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ZAPISNIKI 

5.  Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vransko 
 

Z A P I S N I K 
5. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko,  

ki je bila v torek, 21. junija 2011, ob 19. uri v dvorani 
Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov 

energije, Vransko 66a. 
 

 Ugotovitev prisotnosti (lista prisotnosti 
priložena zapisniku): 

 
- člani občinskega sveta ob 19. uri: Vladimir Rančigaj, 
Ivan Kokovnik, Aleksander Reberšek, Ana Bogataj, 
Nataša Urankar, Anton Homšak, Nataša Juhart, Jože 
Matko, Janez Lencl, Justin Sedeljšak, Marjan Pečovnik; 
- Nadzorni odbor: Miha Pečovnik 
- Občina Vransko: Franc Sušnik – župan,  Jadranka 
Kramar - direktorica občinske uprave 
- ostali prisotni:  
- pri 4. točki dnevnega reda:  Sonja Cencelj (Odbor za 
kmetijstvo) 
- pri 8. točki dnevnega reda: Štefan Golobič, direktor 
Energetike-Projekt Vransko 
- predstavniki medijev: / 

Po uvodnem pozdravu župan ugotovi, da je ob 19. uri 
prisotnih 11 članov občinskega sveta, zato je seja 
sklepčna. 

 Sprejem dnevnega reda: 
 
V nadaljevanju predlaga in obrazloži razširitev 
dnevnega reda kot sledi: 

- za 6. točko Dnevnega reda se doda nova 7. točka, ki 
se glasi:  
7. Obravnava predloga za izdajo soglasja k  
sistemizaciji OŠ Vransko – Tabor, OE vrtec Vransko za 
šolsko leto 2011-2012. Ostale točke predloga Dnevnega 
reda 5. redne seje se ustrezno preštevilčijo. 
 
Odpre razpravo o predlogu: ni razprave; 
 
Sledi glasovanje: 
- o predlogu sklepa razširitve dnevnega reda: 11 glasov 
ZA 
- o dnevnem redu v celoti: 11 glasov ZA 
 
Sklep št. 70 

Sprejme se naslednji dnevni red 5. redne seje: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. redne 
seje z dne 15.3.2011, 2. izredne z dne 21.4.2011 in 2. 
korespondenčne z dne 26. in 27.05.2011 
2. Pobude in vprašanja svetnikov 
3. Obravnava in potrditev Zaključnega računa 
proračuna občine Vransko za leto 2010  
4. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo –  obravnava in sprejem 
5. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega 

projekta »Rekonstrukcija ceste LC 490252 Vransko 
– Prapreče – Tešova  II. faza - obravnava in sprejem 
6. Sklep o uskladitvi  Načrta razvojnih programov za 
leto 2011 
7. Obravnava predloga za izdajo soglasja k  
sistemizaciji OŠ Vransko – Tabor, OE vrtec Vransko 
za šolsko leto 2011-2012 
8. Obravnava predloga Energetike-Projekt Vransko 
za spremembo variabilnega dela cene toplotne 
energije iz sistema daljinskega ogrevanja Vransko 
9. Imenovanja 
- Potrditev imenovanja članov Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu 
10. Tekoče zadeve 
10.1. vloga Kluba mladih Limovce za sofinanciranje 
izgradnje igrišča za odbojko 
10.2. dopis Petra Reberška, Stopnik v zvezi z novim 
načinom odvoza smeti 
11.  Razno  

Ad1: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. redne 
seje z dne 15.3.2011, 2. izredne z dne 21.4.2011 in 2. 
korespondenčne z dne 26. in 27.05.2011: 

Na predložene zapisnike je bila vložena pripomba: 
 
- Marjana Pečovnika in sicer, da ni naveden pod 
prisotne člane na 4. redni seji. Po pregledu liste 
prisotnosti se ugotovi, da je g. Pečovnik bil prisoten. 
Napaka se zapisniško odpravi; 

- ugotovi se, da je pri številčenju sklepa v zapisniku  2. 
korespondenčne seje prišlo do pomote sklep, nosi 
številko 65, pravilno pa je 69; zapisnik se popravi tako, 
se sklep oštevilči z zaporedno številko 69. 

Sledi glasovanje: 
- za potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 15.3.2011 z 
upoštevanjem pripombe:  11 glasov ZA 
- za potrditev zapisnika 2. izredne z dne 21.4.2011: 11 
glasov ZA 
- za potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje z 
upoštevanjem popravka številčenja: 11 glasov ZA. 

Sklep št. 71 

Potrdi se zapisnik 4. redne seje z dne 15.3.2011 z 
upoštevanjem pripombe g. Pečovnika. 

Sklep št. 72 

Potrdi se zapisnik 2. izredne z dne 21.4.2011 v 
predloženem besedilu. 

Sklep št. 73 

Potrdi se zapisnik 2. korespondenčne z dne 26. in 
27.05.2011 z upoštevanjem popravka številčenja 
sklepa. 

Ad2: Pobude in vprašanja svetnikov 

Uvodoma župan poda odgovore na vprašanja iz 4. 
redne seje in sicer: 
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1. vprašanje  Nataše Juhart glede sanacije struge 
Bolske med bencinsko črpalko in avtocesto je bilo 
posredovano Agenciji RS za okolje; 

2. vprašanji glede ureditve nepreglednega križišča pri 
Klopčič na Vranskem  (Marjan Pečovnik) in vprašanje 
glede podaljšanja jeklene varnostne ograje na LC 
Vransko-Tešova (Jože Matko) bosta dani v obravnavo 
Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki bo 
imenovan na današnji seji; 

Nove pobude in vprašanja: 

1.  Aleksander  Reberšek (pisno): 

- zakaj se Francu Grabnar ni naredila mulda ob hiši kot 
je bilo dogovorjeno, zahteva ureditev? 

Župan: mulda se bo uredila, dela še niso zaključena, 
prevzema del še ni bilo; izvajalec je opravil strojna dela, 
ročna dela se bodo še izvajala. 

- delavci Nivoja zaključujejo dela v Čepljah; v kolikor 
niso uredili odvodnjavanja od Farčnika do Cestnika 
prosim, da občina zahteva ureditev. 

Župan: Zagotovi, da bo stvar urejena. 

- Občina je na spletni strani in na Zavodu za 
zaposlovanje objavila javni razpis za Svetovalca za 
okolje, prostor in komunalno infrastrukturo. Zakaj 
dodatno zaposlovanje? 

Župan: Ne gre za dodatno zaposlovanje, gre za 
zaposlitev uslužbenca, ki je sedaj zaposlen  za določen 
čas; javni natečaj je po Zakonu o javnih uslužbencih 
obvezen. 

- na slavnostni seji se mu ni zdelo najbolj primerno 
izpostavljanje prejšnjega občinskega sveta in da so bile 
vse ključne zadeve že takrat sprejete; torej je zdajšnji 
občinski svet samo zato, da odplačuje dolgove zaradi 
njihovih odločitev, nov obč. svet pa zaradi zadolženosti 
ne more sprejemati nujnih investicij (asfaltiranje Vransko 
–Prapreče-Vologa in ceste proti Lesarju) 

Župan: moj govor na slavnostni seji je  praviloma vedno 
vezan na aktivnosti preteklega obdobja in ve se, da je 
bilo lani volilno leto in je razumljivo, da je bil dobršen del 
mojega nagovora namenjen preteklemu mandatu. Tudi 
priznanja, ki se podeljujejo na slavnostni seji, se 
navezujejo na aktivnosti in zasluge posameznikov in 
društev za preteklo obdobje (enega ali več let). 
 
2. Nataša Urankar:  

- kdaj bodo izvršena plačila subvencij za kmetijstvo? 

Župan: ko bo občina prejela načrtovana finančna 
sredstva iz naslova komunalnih prispevkov; trenutno so 
vse aktivnosti s tega naslova blokirane (investitorji imajo 
težave s pridobivanjem gradbenih dovoljenj) 

3. Vladimir Rančigaj: 

-  kakšen bo sistem korespondenčnih sej v bodoče? Ali 
bodo svetniki obveščeni tudi telefonsko ali samo po e-
pošti? 

Župan: vedno se vse tudi pokliče in se bo tudi v bodoče; 
včasih pač kdo v času klica ni dosegljiv, kar je 
normalno; gradivo in obvestilo pošlje se tudi na 
elektronske naslove svetnikov; tudi to ostane stalna 
praksa. 

4. Nataša Juhart: 

-  ali je možna ureditev okolice na gradbišču Sončni 
vrtovi v Brodeh? 

Župan: nemogoče, zemljišče je v privatni lasti; možno je 
le ukrepanje prek inšpekcijskih služb, ki pa se slabo 
odzivajo (gradbeni inšpektorat). 

- ob poti od nadvoza do Mihevca bi morali zmulčati rob 
ceste, ali je to možno? 

Župan: mulčenje trenutno v občini poteka, na 
konkretnem odseku ni pa možen posek grmovja in 
drevja ob melioracijskem jarku zaradi varovanja pred 
hrupom iz avtoceste in CVV. 

- postavljen reklamni stožec (reklamni pano)pb robu 
ceste  za poligon je izredno moteč in predstavlja oviro 
preglednosti, ki je nujna; 

Župan: pripombo bomo posredovali AMZS-ju, CV 
Vransko in Svetu za preventivo. 

5. Anton Homšak: 

- kako je s sanacijo plazu Jakov dol? 

Župan: prejeli smo tri pozitivne recenzije, zadeva je v 
teku; je pa res, da se celih 8 mesecev na pristojnih 
službah v Ljubljani ni zgodilo prav nič, zato je zadeva 
stala. 

6. Ana Bogataj: 

- kako je z možnostjo asfaltiranja ceste Briše-Tešova 
(predlog Trškega sveta)? 

Župan: trenutno ni možnosti za realizacijo. 

- izpostavljam vprašanje dosegljivosti občinske uprave v 
času uradnih ur za občane – zelo težko je namreč priti 
do konkretne osebe, ki jo potrebuješ. 

Župan: v času uradnih ur je občinska uprava vedno 
dosegljiva, treba pa je upoštevati tudi občasno ne 
planirano  odsotnost uslužbencev zaradi koordinacije in 
nadzora del na terenu (nujne zadeve pri izvajanju 
investicij), kar se lahko zgodi tudi v času uradnih ur; v 
sprejemni pisarni občani vedno lahko dobijo informacijo, 
veliko občanov pa zaradi zasedenosti uslužbencev v 
zadnjem obdobju sprejmem tudi sam. 
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7. Justin Sedeljšak: 

- prometni znak za odvzem prednosti pri Jurjovcu na 
Vranskem se ne vidi, zato je tu točka bistveno 
zmanjšanje prometne varnosti udeležencev v prometu -  
zadevo je potrebno ustrezno urediti; 

Župan: narejena je tudi talna signalizacija, je pa res, da 
tudi pri tehničnem prevzemu tega problema nismo 
opazili; zadeva se bo uredila. 

 8. Jože Matko: 

 - kako je ureditvijo odvodnjavanja ceste Brode – 
Tešova? 

Župan: potrebno je sklicati sestanek in se dogovoriti za 
sprotno odvajanje vode iz cestišča; problem  na cesti 
Brode –Tešova pa je star že več let, saj nihče ne dovoli 
vsaj delnega iztekanja vode na zemljišče; kanaliziranje 
meteorne vode iz celotne trase ne pride v poštev in je 
protizakonito, saj bi s tem dobili hudournik, ki bi ogrozil 
celotno spodnje ležeče območje. 

- kdaj bodo sanirane udarne jame na cesti Vransko-
Prapreče-Tešova (do deponije) 

Župan: udarne jame bodo sanirane, dogovor o obsegu 
sanacij je v teku. 

9. Marjan Pečovnik: 

- ali se bodo sčistili jaški v trgu Vransko pred jesenskim 
deževjem? 

Župan: kanalizacijski jaški se čistijo redno 2 x letno, 
meteorne kanalizacije javnega značaja pa je malo; 
čiščenje oziroma zagotavljanje propustnosti cevi pa se 
izvaja po potrebi. 

Ad3: Zaključni račun proračuna občine Vransko za 
leto 2010   

Obrazložitev točke in predlogov sklepov poda župan, 
nato preda besedo predsedniku Nadzornega odbora 
Mihi Pečovniku, ki v nadaljevanju poda pozitivno 
mnenje NO k predlogu ZR.  Župan odpre razpravo. Po 
razpravi  sledi glasovanje o predlogu sklepa: 11 glasov 
ZA 

Sklep št. 74 

Potrdi se Zaključni račun proračuna Občine Vransko 
za leto 2010 v predloženi obliki in vsebini. 

Ad4: Odlok o porabi koncesijske dajatve za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo  

Obrazložitev točke poda župan. Nato odpre razpravo, v 
kateri sta sodelovala Nataša Urankar in Ivan Kokovnik. 
Pripomba g. Kokovnika se je nanašala na vsebino 
planirane porabe, saj je mnenja, da bi se sredstva v 
celoti morala nameniti za plačilo škode zaradi divjadi. 
Župan pove, da so sredstva  namenska in jih v skladu z 
zakonom ne moremo razporejati v druge namene, kot to 
določa Zakon in posledično naš odlok.   

Sledi glasovanje o predlogih sklepov:  
- za sprejem odloka po hitrem postopku: 11 glasov ZA 
- za sprejem odloka v predloženem besedilu: 11 glasov 
ZA 

Sklep št. 75 

Občinski svet soglaša, da se Odlok o porabi 
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo sprejme po hitrem postopku. 

Sklep št. 76 

Sprejme se Odlok o porabi koncesijske dajatve za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v predloženem 
besedilu. 

Ad5: Potrditev Dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta »Rekonstrukcija ceste LC 
490252 Vransko – Prapreče – Tešova  II. faza 
 
Uvodno obrazložitev poda župan, ki pove da je sprejem 
predlaganega sklepa nujen zaradi prijave in pridobitve 
sredstev na javnem razpisu. Po razpravi sledi 
glasovanje o predlogu sklepa: 11 glasov ZA 
 
Sklep št. 77 

Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega 
projekta za investicijo Rekonstrukcija ceste LC 
490252 Vransko - Prapreče – Tešova (II. faza), ki ga 
je izdelalo podjetje Energetika Vransko d.o.o., dne 
20.05.2011. 

Dokument je pregledala strokovna komisija za 
oceno investicij, imenovana s sklepom št. 
0321/2011/01 dne 23.05.2011, ki je dne 25.05.2011 
izdelal strokovno oceno o upravičenosti investicije. 

Vrednost investicije po stalnih cenah znaša 
153.565,39 EUR (z vključenim davkom na dodano 
vrednost) in se bo izvajala skladno s časovnim 
načrtom od maja 2011 do septembra 2011. 

Vire financiranja zagotavljajo: 
- Občina Vransko v znesku 47.430,39 EUR 
- sredstva SVLR v znesku 106.135,00 EUR 

Odobri se izvedba investicije. 

Na podlagi tega sklepa se v NRP občine lahko 
uvrsti nov projekt. 

Ad6: Sklep o uskladitvi  Načrta razvojnih programov 
za leto 2011 

Kratko  obrazložitev predloga poda župan ki pove, da je 
občina 18.5.2011 prejela s strani RS, SVRL v podpis 
Pogodbo o sofinanciranju operacije Čiščenje odpadnih 
voda vzhodnega dela občine Vransko, ki predvideva 
drugačno dinamiko sofinanciranja, zaradi česar je 
potrebna sprememba veljavnega Načrta razvojnih 
programov občine za leto 2011. Nato odpre razpravo. 
Ker se nihče ne priglasi k razpravi sledi glasovanje za 
sprejem predloga sklepa: 11 glasov ZA 
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Sklep št. 78 

» Načrt razvojnih programov – NRP 2011-2014 se za 
leto 2011 spremeni kot sledi: 

1. del tabele VIR Do 
2010 

2011 2012 

1502 izgradnja 
fek. 
kanalizacije 
Čeplje-
Stopnik-
Prekopa z 
MČN 

    

 Vrednost 
projekta 

   

 Proračunski 
viri: 

   

 Občinski 
proračun 

 150.039 102.083 

 Državni 
proračun 

 367.591 247.917 

 Viri skupaj 77.503 517.630 350.000 

 Presežek/ 
primanjkljaj 

   

 

2. del tabele VIR 2013 2014 Skupaj 

1502 izgradnja 
fek. 
kanalizacije 
Čeplje-
Stopnik-
Prekopa z 
MČN 

    

 Vrednost 
projekta 

  1.445.133 

 Proračunski 
viri: 

   

 Občinski 
proračun 

96.000 40.000  

 Državni 
proračun 

204.000 160.000  

 Viri skupaj 300.000 200.000  

 Presežek/ 
primanjkljaj 

   

 

Ad7: Obravnava predloga za izdajo soglasja k  
sistemizaciji OŠ Vransko – Tabor, OE vrtec Vransko 
za šolsko leto 2011-2012 
 
Obrazložitev točke poda župan. Pove, da je ŠO 
Vransko-Tabor vložila vlogo za potrditev predloga 
sistemizacije  za Enoto Vrtec Vransko, ki mora stopiti v 
veljavo z novim šolskim letom. Razprave ni bilo.  Sledi 
glasovanje: 11 glasov ZA      

Sklep št. 79 

Potrdi se sistemizacija v OŠ Vransko – Tabor, Vrtec 
Vransko za š.l. 2011/2012 v  predloženem besedilu. 
 
Ad8: Obravnava predloga Energetike-Projekt 
Vransko za spremembo variabilnega dela cene 
toplotne energije iz sistema daljinskega ogrevanja 
Vransko 
 
Uvodno obrazložitev poda župan, nato preda besedo 
predsedniku odbora za gospodarstvo in gospodarske 
javne službe Justinu Sedeljšaku. Le ta pove, da je 
odbor predlog obravnaval na nadaljevanju 3. seje dne 
16-6-2011, ko je prejel še dodatne obrazložitve s strani 
predlagatelja ter sprejel sklep, s katerim občinskemu 
svetu predlaga spremembo variabilnega dela cene v 
višini 10 %. Mnenje odbora je, da je potrebno poiskati 
še druge rezerve, predlog za dvig v višini 20 % pa je v 
sedanjih razmerah nesprejemljiv. 
V nadaljevanju župan besedo preda Štefanu Golobiču, 
ki ponovno predstavi razloge za povišanje cene 20 %, 
prav tako poda celotno kronologijo sprememb cene, 
obrazloži metodologijo za oblikovanje cene po veljavni 
uredbi vlade ter prisotne seznani tudi s težavami 
poslovodenja po prodaji deleža Republike Slovenije in 
vstopa novih lastnikov. Poudari, da je kot direktor 
dolžan zagotavljati pozitivno poslovanje, da pa najvišji 
delež dviga cene predstavlja cena sekancev, ki se 
prilagaja ceni nafte na trgu. 
Sledi razprava, v kateri so poleg župana sodelovali Ivan 
Kokovnik, Janez Lencl in Vladimir Rančigaj. 
Glasovanje o potrditvi predloga sklepa: 11 glasov ZA 
 
Sklep št. 80 
Občinski svet daje soglasje k spremembi 
variabilnega dela cene toplotne energije iz sistema 
daljinskega ogrevanja Vransko od 01. julija 2011 
dalje in potrjuje cenik kot sledi: 
 
Priključna moč - fiksni del 

Priključna moč toplotne 
postaje [kW] 

Cena za kW 
priključne moči 
letno, brez DDV 

[€/kW, letno] 

Cena za kW 
priključne moči 

letno, z DDV [€/kW, 
letno] 

1 kW - 30 kW 10,43 12,52 

31 kW - 100 kW  10,02 12,02 

101 kW - 300 kW 9,60 11,52 

nad 201 kW 8,76 10,51 
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Obračun po toplotnem števcu - variabilni del 

Raba energije 
[kWh/leto] 

Cena energije v 
kWh brez DDV 

[€/kWh] 

Cena energije v kWh z 
DDV [€/kWh] 

1 - 50.000 0,0501 0,0601 

50.001 - 250.000 0,0494 0,0593 

250.001 - 400.000 0,0474 0,0569 

nad 400.001 0,0468 0,0562 

 
Števnina  

Postaje [kW] 

Števnina na 
toplotno postajo 

brez DDV 
[€/toplotno 

postajo, letno] 

Števnina na toplotno 
postajo z DDV 

[€/toplotno postajo, 
letno] 

1 kW - 100 kW 55,08 66,10 

101 kW - 300 kW 57,17 68,60 

301 kW - 600 kW 66,77 80,12 

 

Ad9: Imenovanja 
- Potrditev imenovanja članov Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu 
 
Uvodno obrazložitev poda župan. Nato preda besedo 
predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja Janezu Lenclu, ki prisotne 
seznani s predlogom sklepa. Razprave ni, sledi 
glasovanje o potrditvi predloga sklepa: 11 glasov ZA 
 
Sklep št. 81 
Potrdi se imenovanje 5-članskega Sveta  za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine 
Vransko  v naslednji sestavi:  
- Učakar Polona, OŠ Vransko-Tabor;  
- Krajnc Marko, Energetika Vransko;  
- Jurij Ocvirk, Brode 9a, 3305 Vransko; 
- Barbara Sanda, Vransko 157, 3305 Vransko; 
- Roman Ocvirk, PP Žalec. 

Mandat članov traja 4 leta oz. do konca mandata 
sedanjega občinskega sveta. 

Ad10. Tekoče zadeve 
 
10.1. vloga Kluba mladih Limovce za sofinanciranje 
izgradnje igrišča za odbojko 
 
Obrazložitev poda župan, ki predlaga, da se Klubu 
nameni primerljiva vsota sredstev, kot je bilo za druge 
tovrstne objekte v preteklosti, to je 3.000,00 EUR. V 
nadaljevanju prošnjo  predstavi in obrazloži  tudi 
Katarina Ferme, predstavnica Kluba mladih Limovce. 

Župan odpre razpravo, v kateri sta sodelovala 
Aleksander Reberšek in Ivan  Kokovnik. 
 
Sledi glasovanje za sprejem predloga sklepa za 
sofinanciranje v višini 3.000,00 EUR: 11 glasov ZA 
 
Sklep št. 82 
Prošnji Kluba mladih Limovce se ugodi in se odobri 
sofinanciranje v višini 3.000,00 EUR. 
 
10.2. dopis Petra Reberška, Stopnik v zvezi z novim 
načinom odvoza smeti 
 
Svetniki so se seznanili z dopisom.; župan predlaga, da 
se sestane VO Brode-Selo in VO Stopnik, na katerem 
se dogovori kje želijo občani kante in kje ne; vsekakor je 
potrebno upoštevati, da mora biti odločitev enota za 
dele območja (npr. Selski graben ali kante, ali 
kontejner). 
 
Zaključek: 
Občinski svet se je seznanil s problematiko, navedeno v 
dopisu Petra Reberška.  
Občinska uprava bo po sestanku in odločitvi  
uporabnikov storitev  s koncesionarjem uredila odvoz na 
način, kot bodo želeli občani. 

Ad11: Razno 
Župan povabi na proslavo ob dnevu državnosti, mašo in 
ostale prireditve v juniju. 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 

Številka: 0320/2011-02 
Vransko, 22.06.2011      

Zapisala 
Jadranka Kramar l. r. 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r.     
 

 

 
6. Zapisnik 2. korespondenčne seje Občinskega 
sveta Občine Vransko 

Z A P I S N I K 
2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine 

Vransko, ki je po elektronski pošti potekala od 26. 5. 
2011 od 12. ure do 27. 5. 2011 do 12. ure. 

 
Korespondenčna seja je bila sklicana zaradi nujnosti 
ureditve naslednje zadeve: Izločitev javne poti št. 
992811 Čeplje-Rojšek iz kategorizacije občinskih cest. 

Seja je potekala po elektronski pošti.  

Seja se je začela v četrtek, 26. maja 2011, ob 12. uri, in 
končala v petek, 27. maja 2011, ob 12. uri.  
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 Potrditev dnevnega reda: 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

1. Izločitev javne poti št. 992811 Čeplje-Rojšek iz 
kategorizacije občinskih cest 

Rezultat glasovanja so bili sledeči: 

Ob
čin

sk
i 

sv
et

nik
 

Gl
as

ov
al 

 (D
A 

/ N
E)

 

Da
n 

in 
ur

a 
gla

so
va

nja
 

Gl
as

ov
al 

 

 (Z
A 

/ P
RO

TI
)  

Bogataj Anica DA 26. 5. 2011; 15.04 ZA 

Homšak Anton DA 27. 5. 2011; 6.05 ZA 

Juhart Nataša DA 27. 5. 2011; 11.46 ZA 

Kokovnik Ivan DA 27. 5. 2011; 9.48 ZA 

Lencl Janez DA 26. 5. 2011; 22.14 ZA 

Matko Jože DA 26. 5. 2011; 21.40 ZA 

Pečovnik 
Marjan NE   

Rančigaj 
Vladimir DA 27. 5. 2011; 8.52 ZA 

Reberšek 
Aleksander DA 26. 5. 2011; 12.16 ZA 

Sedeljšak 
Justin DA 27. 5. 2011; 12.00 ZA 

Urankar 
Nataša DA 26. 5. 2011; 21.02 ZA 

 

Ker je za potrditev dnevnega reda glasovalo deset od 
enajstih članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet. 

Ad1: Izločitev javne poti št. 992811 Čeplje-Rojšek iz 
kategorizacije občinskih cest 

Občinski svetniki so glasovali o naslednjem predlogu 
sklepa:  
»Iz kategorizacije občinskih cest se izloči javna pot št. 
992811 Čeplje-Rojšek v njeni celotni dolžini 442 m. 
Izločitev se izvede na predlog Direkcije Republike 
Slovenije za ceste št. 37165-40/2007 z dne 25. 5. 
2011.«  

Rezultat glasovanja so bili sledeči:    

Ob
čin

sk
i 

sv
et

nik
 

Gl
as

ov
al 

 (D
A 

/ N
E)

 

Da
n 

in 
ur

a 
gla

so
va

nja
 

Gl
as

ov
al 

 

 (Z
A 

/ P
RO

TI
)  

Bogataj Anica DA 26. 5. 2011; 15.04 ZA 

Homšak Anton DA 27. 5. 2011; 6.05 ZA 

Juhart Nataša DA 27. 5. 2011; 11.46 ZA 

Kokovnik Ivan DA 27. 5. 2011; 9.48 ZA 

Lencl Janez DA 26. 5. 2011; 22.14 ZA 

Matko Jože DA 26. 5. 2011; 21.40 ZA 

Pečovnik 
Marjan NE   

Rančigaj 
Vladimir DA 27. 5. 2011, 8.52 ZA 

Reberšek 
Aleksander DA 26. 5. 2011; 12.16 ZA 

Sedeljšak 
Justin DA 27. 5. 2011; 12.00 ZA 

Urankar 
Nataša DA 26. 5. 2011; 21.02 ZA 

 

Rezultat glasovanja: 10 glasov ZA, 1 ni glasoval. 

Ker je ZA predlagani sklep glasovalo deset od enajstih 
članov občinskega sveta, je bil le-ta sprejet. 

Sklep št. 65  

Iz kategorizacije občinskih cest se izloči javna pot 
št. 992811 Čeplje-Rojšek v njeni celotni dolžini 442 
m. Izločitev se izvede na predlog Direkcije 
Republike Slovenije za ceste št. 37165-40/2007 z dne 
25. 5. 2011.             

Korespondenčna seja je bila končana 27. 5. 2011 ob 
12. uri. 

Številka: 0320/2011 
Vransko, 27. 5. 2011      

Zapisal 
Rudolf Pušnik l. r. 

Župan Občine Vransko 
Franc Sušnik l. r.     

 

 
7. Zapisnik 3. redne seje Odbora za gospodarstvo, 
varstvo okolja in gospodarske javne službe 

Z A P I S N I K  
3. redne seje  Odbora za gospodarstvo, varstvo 

okolja in gosp. javne službe  
z dne 25.5.2011 ob 16.00, v sejni sobi Občine 

Vransko 

Prisotni: Justin Sedeljšak, Anica Bogataj, Jože Matko, 
Sašo Cizej, župan Franc Sušnik; OU: Marija Jerman, 
Mateja Godler; JKP d.o.o Matjaž Zakonjšek, Energetika 
Projekt d.o.o. Štefan Golobič 
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Pričetek seje: 16.10 uri 

Predsednik odbora g. Justin Sedeljšak predlaga, da se 
vrstni red točk dnevnega reda zamenja, se pravi da se 
2. tč. zamenja z 1.tč., zaradi obveznosti direktorja JKP 
d.o.o, g. Matjaža Zakonjška. 

Dnevni red: 

1. Obravnava predloga cen storitev obveznih 
občinskih javnih služb vartsva okolja 

2. Obravnava predloga za spremembo 
variabilnega dela cene toplotne energije iz 
sistema daljinskega ogrevanja Vransko 

 

Dnevni red se soglasno potrdi. 

Dnevni red: 

Ad1: Obravnava predloga cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb in varstva 
okolja 

Direktor JKP Žalec, g. Zakonjšek poda obrazložitev. 

Člani odbora so soglasno sprejeli,da se točka prekine in 
se nadaljuje, ko bodo znane odločitve občinskih svetov 
občin SSD (Tabor, Braslovče, Polzela, Žalec in 
Prebold). 

Predlog je bil soglasno potrjen. 

Ad2: Obravnava predloga za spremembo 
variabilnega dela cena toplotne energije iz sistema 
daljinskega ogrevanja Vransko 

Direktor Energetike projekt d.o.o., g. Štefan Golobič 
poda obrazložitev. 

Člani odbora so nasprotovali predlaganemu dvigu cen 
in zahtevali od predlagatelja dopolnitev predloga s 
preglednico cen ogrevanja v primerljivih sistemih in dvig 
variabilnega dela cene za največ 10%. 

Predlog je bil soglasno potrjen. 

 
Seja se je končala ob 18.15 uri 

Številka: 0111-01/2011-11 
Vransko, 25.5.2011 

Zapisala 
Mateja Godler l. r. 

Predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe 
Justin Sedeljšak l. r.    
  

 

 

 

8. Zapisnik nadaljevanja 3. redne seje Odbora za 
gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe 

Z A P I S N I K  
nadaljevanja 3. redne seje Odbora za gospodarstvo, 

varstvo okolja in gosp. javne službe 
 

Prisotni: Justin sedeljšak, Ana Bogataj, Matko Jože, 
Cizej Sašo, Tomaž Farčnik, Energetika Projekt d.o.o.: 
Štefan Golobič, župan Franc Sušnik in OU Mateja 
Godler 

Pričetek nadaljevanja seje ob 18.06. 

Dnevni red:  

1. Obravnava dopolnjenega predloga za spremembo 
variabilnega dela cene toplotne energije iz sistema 
daljinskega ogrevanja Vransko 

V nadaljevanju 3. redne seje so se člani seznanili s 
pregledom cene ogrevanja v primerljivih sistemih in 
izrazili mnenje, da je maksimalni možni dvig cene 
variabilnega dela  za 10%. 

Direktor Energetike projekt d.o.o. g. Štefan Golobič 
izjavlja, da dvig cene za 10% ne zadošča. 

Sklep: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gosp. javne službe predlaga občinskemu svetu, da 
potrdi cenik daljinskega ogrevanja, kot sledi: 

Cenik daljinskega ogrevanja 

Predlagani cenik s 1. 7. 2011 

Priključna moč - fiksni del 

Priključna moč toplotne 
postaje [kW] 

Cena za kW 
priključne moči 
letno, brez DDV 

[€/kW, letno] 

Cena za kW 
priključne moči 

letno, z DDV [€/kW, 
letno] 

1 kW - 30 kW 10,43 12,52 

31 kW - 100 kW  10,02 12,02 

101 kW - 300 kW 9,60 11,52 

nad 201 kW 8,76 10,51 

 
Obračun po toplotnem števcu - variabilni del 

Raba energije 
[kWh/leto] 

Cena energije v 
kWh brez DDV 

[€/kWh] 

Cena energije v kWh z 
DDV [€/kWh] 

1 - 50.000 0,0501 0,0601 

50.001 - 250.000 0,0494 0,0593 
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250.001 - 400.000 0,0474 0,0569 

nad 400.001 0,0468 0,0562 

 
Števnina  

Postaje [kW] 

Števnina na 
toplotno postajo 

brez DDV 
[€/toplotno 

postajo, letno] 

Števnina na toplotno 
postajo z DDV 

[€/toplotno postajo, 
letno] 

1 kW - 100 kW 55,08 66,10 

101 kW - 300 kW 57,17 68,60 

301 kW - 600 kW 66,77 80,12 

 

1. točka iz prvega dela seje (obravnava predloga cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb in varstva okolja) se bo obravnavala na eni od 
naslednjih sej odbora za gospodarstvo, varstvo 
okolja in gosp. javnih služb, ko bodo znani podatkih 
iz ostalih občin SSD (Tabor, Prebold, Polzela, 
Braslovče in Žalec), kot je bilo dogovorjeno. 

Seja je bila zaključena ob 19.10 uri. 

Številka: 0322-01/2011-01        
Vransko, 16.6.2011 

Zapisala 
Mateja Godler l. r. 

Predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe 
Justin Sedeljšak l. r.    

 
 

 

 
* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane. 
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Navodila za 
ločevanje odpadkov

DA

NEVARNI ODPADKI

• stari akumulatorji
• baterije
• barve in topila
• kemikalije
• olja in masti
• pesticidi
• pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo 
 nevarne snovi
• zdravila
• neonske cevi

Nevarne odpadke lahko odložite na varno v času akcije 
zbiranja na terenu. Kosovne in nevarne ter vse ločeno zbrane 
(papir, steklo, embalažo in biološke odpadke) lahko pripeljete 
v vaš najbližji zbirni center.

Simbio, družba za ravnanje z odpadki
Teharska cesta 49

3000 Celje
E: info@simbio.si

Več na www.simbio.si!

KOSOVNI ODPADKI

•  kopalniška oprema
•  pohištvo
•  preproge, talne obloge
•  oblazinjeno pohištvo in
 vzmetnice
•  svetila in senčila

•  gospodinjski 
 odpadki
•  gradbeni odpadki
•  nevarni odpadki
• avtomobilske   
 gume

DA NE

Navodila za 
ločevanje odpadkov

DA

NEVARNI ODPADKI

• stari akumulatorji
• baterije
• barve in topila
• kemikalije
• olja in masti
• pesticidi
• pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo 
 nevarne snovi
• zdravila
• neonske cevi

Nevarne odpadke lahko odložite na varno v času akcije 
zbiranja na terenu. Kosovne in nevarne ter vse ločeno zbrane 
(papir, steklo, embalažo in biološke odpadke) lahko pripeljete 
v vaš najbližji zbirni center.

Simbio, družba za ravnanje z odpadki
Teharska cesta 49

3000 Celje
E: info@simbio.si

Več na www.simbio.si!

KOSOVNI ODPADKI

•  kopalniška oprema
•  pohištvo
•  preproge, talne obloge
•  oblazinjeno pohištvo in
 vzmetnice
•  svetila in senčila

•  gospodinjski 
 odpadki
•  gradbeni odpadki
•  nevarni odpadki
• avtomobilske   
 gume

DA NE

Ločevanje se začne doma Ekološki otoki

DA DA

DA DA

DADA

NE NE

NE NE

NENE

PLASTIČNA IN KOVINSKA 
EMBALAŽA STEKLO

BIOLOŠKI ODPADKI PLASTIČNA IN KOVINSKA 
EMBALAŽA

PAPIRMEŠANI ODPADKI

 Samo embalaža iz:
•  umetnih mas, 
 ovojne folije
•  plastenke iz PET
•  sestavljenih snovi
•  stiroporja
•  ostali izdelki iz 
 PE, PET, PVC
•  zabojniki in škatle
•  plastični kozarci
•  nosilne vrečke
•  jogurtovi lončki
•  pločevinke

•  steklenice, kozarci
•  kozarci za vlaganje
•  druge votle   
 steklene posode
 (izpraznjene in čiste)

•  ostanki sadja in 
 zelenjave
•  ostanki hrane
•  jajčne lupine
•  ostanki kave in čaja s  
 filter vrečkami
•  rez dreves in grmovja
•  olupki južnih sadežev
•  papirnati robčki, prtički,
 brisače
•  zemlja za rože
•  rezano cvetje
•  košnja trave, listje

 Samo embalaži iz:
•  umetnih mas,   
 ovojne folije
•  sestavljenih snovi
 in stiroporja
•  plastenke iz PET
•  ostali izdelki iz 
 PE, PET, PVC
•  zabojniki in škatle
•  plastični kozarci
•  nosilne vrečke
•  jogurtovi lončki
•  pločevinke

•  časopisi
•  revije
•  zvezki
•  knjige
•  prospekti
•  katalogi
•  pisemske ovojnice
•  pisarniški papir
•  ovojni papir
•  papirnate nakupovalne  
 vrečke
•  kartonska embalaža
•  lepenka

•  PVC lepilni trakovi
•  tekstil
•  vrečke iz sesalnikov
•  zobne ščetke
•  tapete, fotografski papir
•  posip za mačji WC
•  keramika, porcelan v
 manjših količinah
 (lom jedilnega servisa ipd.)
•  ohlajen pepel
•  plenice, ostanki blaga

Embalaža ne sme vsebovati tekočin!!! EMBALAŽO STISNITE!!!

Embalaža ne sme vsebovati tekočin!!! EMBALAŽO STISNITE!!!

•  papir
•  karton
•  lepenka
•  steklo

•  okenska stekla
•  ogledala
•  avtomobilska stekla
•  stekla žarometov
•  neonske svetilke
•  steklenice z vsebino

•  plastične vrečke
•  masti in olja
•  posipni pesek za   
 mačke in iztrebki   
 malih živali
•  mešani komunalni  
 odpadki
•  sekundarne surovine
 (steklo, kovine, 
 plastika)

•  papir
•  karton
•  lepenka
•  steklo

•  tetrapak
•  kopirni, povoščeni in  
 plastificirani papir
•  celofan
•  tapete
•  higienski papir
•  od živil pomazana ali  
 prepojena papirnata 
 ter kartonska   
 embalaža
•  kakorkoli umazan  
 ali navlažen papir in  
 karton

•  steklo
•  kovine
•  biološki odpadki
•  papir
•  karton
•  kosovni odpadki
•  nevarni odpadki
•  embalažni material
•  plastika
•  sestavljeni materiali

Ločevanje se začne doma Ekološki otoki
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•  pisemske ovojnice
•  pisarniški papir
•  ovojni papir
•  papirnate nakupovalne  
 vrečke
•  kartonska embalaža
•  lepenka

•  PVC lepilni trakovi
•  tekstil
•  vrečke iz sesalnikov
•  zobne ščetke
•  tapete, fotografski papir
•  posip za mačji WC
•  keramika, porcelan v
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•  neonske svetilke
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•  plastične vrečke
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•  kopirni, povoščeni in  
 plastificirani papir
•  celofan
•  tapete
•  higienski papir
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•  sestavljeni materiali
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ORATORIJ 2011      
25. 7.- 31. 7.   

*V TVOJO SMER* 
 

SMEH, VESELJE, MOLITEV, PETJE, IGRA, PLES, PRIJATELJSTVO … to so besede,  s katerimi 
smo lansko leto zaključili prvi župnijski ORATORIJ  in nas še danes spremljajo.  
Oratorij so dnevi razgibanih dejavnosti, ki jih navadno otroci skupaj s svojimi animatorji in voditelji 
preživijo v domačem kraju. Mnogim staršem  je oratorijska ponudba dobrodošla, da v času službe 
niso  v  skrbeh  za  svoje  otroke. Mladim  animatorjem  pa  izziv,  da  zaslutijo  vrednoto  zastonjskega 
darovanja, da razvijajo svoje talente in sposobnosti ter seveda, da koristno preživijo del počitnic in 
se učijo za življenje. 
Oratorija se lahko udeležijo vsi osnovnošolski otroci. Potekal bo od 25. 7. do 31. 7. od 9. do 15. ure 
v prostorih šole  (vhod pri  jedilnici). Prijavite se  lahko do konca  junija na  telefonu 031 227 694  ‐  
Katja. Prispevek za prvega otroka je 20 EUR, za drugega in vsakega naslednjega pa 15 EUR.
Letošnje geslo oratorija se glasi *V TVOJO SMER*. Skupaj s starozaveznim prerokom Jonom bomo 
odkrivali prave smeri v naših življenjih in skupaj prepevali:  
 

 
 
 
 
 
 
 

»Kdo me kliče po besedi, 
kdo me spremlja v sreči in bedi, 

kdo v viharju sredi morja kazal mi bo smer?« 

 

 
 

PRIDI. VESELO BO! 
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NAPOVEDNIK DOGODKOV - JULIJ, AVGUST 2011 
 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR
4. 7. 

9.00-11.00 
Aktivne počitnice v ŠD Vransko 

NAMIZNI TENIS, BADMINTON 
Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko 

5. 7. 
9.00-11.00 

Aktivne počitnice v ŠD Vransko 
ODBOJKA 

Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko 

5. 7.  
10.00-12.00 

Počitniške ustvarjalnice 
MOZAIK 

Občinska knjižnica 
Vransko 

Občinska knjižnica 
Vransko 

7. 7. 
9.00-11.00 

Aktivne počitnice v ŠD Vransko 
KOŠARKA 

Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko 

8. 7. 
20.00 

VRANSKO SUMMER NIGHT 2011 pri KIV Vransko Klub mladih Vransko 

9. 7. 
20.00 

VRANSKO SUMMER NIGHT 2011 pri KIV Vransko Klub mladih Vransko 

11. 7. 
9.00-11.00 

Aktivne počitnice v ŠD Vransko 
NAMIZNI TENIS, BADMINTON 

Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko 

12. 7. 
9.00-11.00 

Aktivne počitnice v ŠD Vransko 
ODBOJKA 

Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko 

12. 7. 
10.00-12.00 

Počitniške ustvarjalnice 
SLIKANJE NA PROSTEM 

Občinska knjižnica 
Vransko 

Občinska knjižnica 
Vransko 

14. 7. 
9.00-11.00 

Aktivne počitnice v ŠD Vransko 
KOŠARKA 

Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko 

15. 7. 
10.00 

Počitniške ustvarjalnice 
MOBILE 

Občinska knjižnica 
Vransko 

Občinska knjižnica 
Vransko 

18. 7. 
9.00-11.00 

Aktivne počitnice v ŠD Vransko 
NAMIZNI TENIS, BADMINTON 

Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko 

19. 7. 
10.00 

Počitniške ustvarjalnice 
CVETJE IZ PAPIRJA 

Občinska knjižnica 
Vransko 

Občinska knjižnica 
Vransko 

19. 7. 
9.00-11.00 

Aktivne počitnice v ŠD Vransko 
ODBOJKA 

Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko 

21. 7. 
9.00-11.00 

Aktivne počitnice v ŠD Vransko 
KOŠARKA 

Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko 

23. 7. 
16.00 

TEKMA GASILCEV 
VETERANOV 

pri Športni dvorani 
Vransko 

PGD Vransko 

25. 7. 
9.00-11.00 

Aktivne počitnice v ŠD Vransko 
NAMIZNI TENIS, BADMINTON 

Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko 

26. 7. 
9.00-11.00 

Aktivne počitnice v ŠD Vransko 
ODBOJKA 

Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko 

28. 7. 
9.00-11.00 

Aktivne počitnice v ŠD Vransko 
KOŠARKA 

Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko 

30. 7.  
20.00 

Vranski poletni večeri 2011 
VAŠKI FILHARMONIK, 
monokomedija Srečka Zorka 

trg Vransko, pod kostanji ZKTŠ Vransko 

1. 8. 
9.00-11.00 

Aktivne počitnice v ŠD Vransko 
NAMIZNI TENIS, BADMINTON 

Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko 

2. 8. 
10.00 

Počitniške ustvarjalnice 
PAPIRMAŠE 

Občinska knjižnica 
Vransko 

Občinska knjižnica 
Vransko 

2. 8. 
9.00-11.00 

Aktivne počitnice v ŠD Vransko 
ODBOJKA 

Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko 

4. 8. 
9.00-11.00 

Aktivne počitnice v ŠD Vransko 
KOŠARKA 

Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko 

8. 8. 
9.00-11.00 

Aktivne počitnice v ŠD Vransko 
NAMIZNI TENIS, BADMINTON 

Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko 
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9. 8. 
10.00 

Počitniške ustvarjalnice 
PRAVLJIČNA DELAVNICA 

Občinska knjižnica 
Vransko 

Občinska knjižnica 
Vransko 

9. 8. 
9.00-11.00 

Aktivne počitnice v ŠD Vransko 
ODBOJKA 

Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko 

11. 8. 
9.00-11.00 

Aktivne počitnice v ŠD Vransko 
KOŠARKA 

Športna dvorana Vransko ZKTŠ Vransko 

16. 8.  
10.00 

Počitniške ustvarjalnice 
UNIKATNI NAKIT IZ FIMO 

MASE 

Občinska knjižnica 
Vransko 

Občinska knjižnica 
Vransko 

27. 8. 
20.00 

Vranski poletni večeri 2011 
URŠKA KRIŽNIK ZUPAN 

cerkev sv. Martina v 
Šmartnem (Podvrh) 

ZKTŠ Vransko 

 




